Envelliment i
Necessitats
de Cura. Una
Qüestió Social
i Política

Quin repte tenim?

On volem arribar?

Podem avançar cap
a una societat justa i
igualitària persistint
en el model actual
d’organització social de
la cura, basat en una
distribució desigual de
drets i responsabilitats?

Cicle d’activitats
orientat a promoure la
democratització de la cura
per afrontar el repte del
sobreenvelliment de les
nostres societats i la crisi
del sistema de cura actual,
agreujat per l’impacte de la
Covid-19. Volem identificar
els elements per assolir
un nou compromís de la
societat amb la cura de
la gent gran just i
sostenible.

PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA
Coorganitzat amb:

Del dijous 21 de
gener al dijous 25
de març de 2021

Amb la col·laboració de:

#LaCuraAlCentre

#PalauMacaya

Pg. de Sant Joan, 108
Barcelona

Com treballarem?

Envelliment i
Necessitats
de Cura. Una
Qüestió Social i
Política
ACTIVITATS

Tres conferències situaran la cura entesa com una
qüestió social i política. Un panel donarà a conèixer
bones pràctiques de l’àmbit nacional i internacional.
Tres grups de discussió reuniran per separat els
col·lectius més importants vinculats a les situacions
de cura. Dos tallers, en els quals participaran les
persones que representen la diversitat d’actors
implicats en la cura, proporcionaran un marc de
cocreació d’iniciatives per afavorir un nou compromís
social per una cura justa i sostenible. Els tallers
posaran les bases per a la promoció de la xarxa
ciutadana La Cura al Centre i per a l’elaboració d’un
pla de sensibilització i formació per una redistribució
justa de la cura.

Recorda que tota la programació està subjecta als canvis que la situació sanitària requereixi.

CONFERÈNCIA | 21 DE GENER DE 2021, A LES 18.30 H

CONFERÈNCIA | 2 DE FEBRER DE 2021, A LES 18.30 H

Pandèmia i cura

Comunitat, cures i
benestar en condicions
de crisi

Acte d’inauguració del cicle d’activitats i conferència
“Pandèmia i cura”, a càrrec de María Ángeles Durán,
sobre la necessitat de situar la cura al centre del debat
social i polític per afrontar els reptes de l’envelliment de
les nostres societats, agreujats per la pandèmia de la
Covid-19.

Conferència en la qual es tractarà l’àmbit de la comunitat
en la provisió de cures i les possibilitats que ofereix
aquesta esfera per reconfigurar el model públic de
benestar, tot incorporant-hi la participació ciutadana i
assumint els reptes que planteja la sostenibilitat de la vida.

PRESENCIAL AMB RESERVA I EN DIFERIT
Consulta l’acte al nostre web.

PRESENCIAL AMB RESERVA I ONLINE
Consulta l’acte al nostre web.

A CÀRREC:

A CÀRREC:

Conferenciant: María Ángeles Durán, professora
d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions
Científiques.
Participants: Gemma Tarafa, regidora de Salut,
Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona.
Director del Palau Macaya. Dolors Comas d’Argemir,
URV, i Sílvia Bofill, UB.

Conferenciant: Raquel Martínez Buján, Universitat de
la Corunya.
Presentadora: Sílvia Bofill, Universitat de Barcelona

PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA

#LaCuraAlCentre

#PalauMacaya

TALLER | 10 DE FEBRER DE 2021, D’11.30 A 14 H

TALLER | 10 DE FEBRER DE 2021, DE 16.30 A 19 H

Grup de discussió amb l’objectiu de recollir l’experiència
i les percepcions dels cuidadors i cuidadores familiars,
detectar quins en són els problemes i les necessitats
principals i també l’abast de les seves demandes.

Grup de discussió amb l’objectiu de recollir l’experiència
i les percepcions de les persones que cuiden de
manera remunerada, detectar quins són els problemes
i les necessitats principals que tenen i també l’abast
de les seves demandes de millora i dignificació de les
condicions laborals.

Cura i família. Compartint
experiències amb cuidadors i
cuidadores familiars

NO OBERT AL PÚBLIC

La cura remunerada. Compartint
experiències amb les persones
treballadores de la cura

NO OBERT AL PÚBLIC

A CÀRREC:

A CÀRREC:

Presentador: Carlos Chirinos, URV.
Dinamitzador: Xabier Ballesteros, URV.
Relatoria: Marta Pi, URV.
Participants: cuidadors i cuidadores familiars que
participen en els projectes de recerca de l’equip
sol·licitant, cuidadors i cuidadores familiars que
participen en experiències comunitàries i altres
participants relacionats.

Presentadora: María Offenhenden, URV.
Dinamitzadora: Sílvia Bofill, UB.
Relatoria: Diana Mata, UB.
Participants: treballadors i treballadores del SAD
(empresa), de residència, de la llar, assistents personals,
treballadors i treballadores en serveis públics, en
serveis privats, col·lectius de treballadors organitzats en
plataformes i associacions, representants sindicals i altres
participants relacionats.

TALLER | 25 DE FEBRER DE 2021

TALLER | 11 DE MARÇ DE 2021

Grup de discussió amb l’objectiu de recollir
l’experiència i percepcions dels agents implicats en
els diferents serveis de cura, identificar-ne els rols i les
responsabilitats, les necessitats i les demandes, i també
recollir les seves propostes de millora.

Taller de cocreació amb l’objectiu d’establir un diàleg
entre els agents implicats en la cura a la llar amb la
finalitat de generar una mirada holística, complexa i
contrastada sobre els espais d’envelliment, els seus
límits i possibilitats, i recollir propostes per millorar les
condicions de la cura.

Els serveis de cura.
Compartint experiències

NO OBERT AL PÚBLIC

Envellir a casa:
com es resol?

NO OBERT AL PÚBLIC

A CÀRREC:

A CÀRREC:

Presentadora: Mireia Roca, URV.
Dinamitzadora: Tomasa Báñez, UAB.
Relatoria: Angelina Kussy, URV.
Participants: directors i directores de residències
privades, de residències públiques, gestor o gestora del
SAD i de serveis d’assistència personal, representants del
tercer sector i altres participants relacionats.

Presentadora: Ramona Torrens, URV.
Dinamitzadora: Montserrat Soronellas, URV.
Relatoria: Carlos Chirinos, URV.
Participants: cuidadors i cuidadores familiars, persones
receptores de la cura, treballadors i treballadores del SAD
i de la llar, assistents personals, gestors i gestores del
SAD, responsables d’experiències comunitàries i altres
participants relacionats.

PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA

#LaCuraAlCentre

#PalauMacaya

TALLER | 11 DE MARÇ DE 2021

CONFERÈNCIA (PANEL) | 18 DE MARÇ DE 2021

Taller de cocreació que, des d’una mirada holística
i complexa, té l’objectiu de detectar els límits i les
necessitats del model residencial actual i recollir
propostes realistes de tots els agents implicats
per generar espais residencials públics adequats i
accessibles per a tothom.

Presentació d’experiències de cura innovadores
i alternatives d’àmbit local i internacional. Bones
pràctiques que cal visibilitzar, difondre i replicar perquè
aborden la cura de la gent gran des de la creativitat,
l’apoderament i la solidaritat del teixit social.

Envellir a la residència:
com, quan i per què?

NO OBERT AL PÚBLIC

Experiències per fer-nos
pensar

PRESENCIAL AMB RESERVA I EN DIFERIT
Consulta l’acte al nostre web.

A CÀRREC:

A CÀRREC:

Presentadora: Dolors Comas d’Argemir, URV.
Dinamitzadora: Yolanda Bodoque, URV.
Relatoria: Herena Coma, URV.
Participants: persones cuidadores familiars, treballadors
i treballadores de residència, directors i directores
de serveis residencials, representants sindicals,
coordinació d’accions de voluntariat i altres participants
relacionats.

Ponents: Lluís Torrens, Les Superilles Socials
(Ajuntament de Barcelona). Carole Gadet, Ensemble
Demain (París). Elba Mansilla, La Ciutat Invisible SCCL
(Barcelona). Victoria Lerroux, Trabensol (Madrid). Josep
Oriol Esteve, Xarxa de Salut Mental (Barcelona).
Dinamitzadora: María Offenhenden, URV.

CONFERÈNCIA | 25 DE MARÇ DE 2021

La Cura al Centre. Xarxa
Ciutadana per una Cura Justa i
Sostenible
Conferència de cloenda i presentació de La Cura al
Centre, Xarxa Ciutadana per una Cura Justa i Sostenible,
un espai de diàleg ciutadà compromès amb la justícia
social i de gènere per assolir la democratització de la
cura des d’un abordatge integral i holístic.

PRESENCIAL AMB RESERVA I ONLINE
Consulta l’acte al nostre web.
A CÀRREC:

Conferenciants: Dolors Comas d’Argemir, URV, i Sílvia
Bofill, UB.
Presentadora: Montserrat Soronellas, URV.

